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WCIĄGNIK UNIWERSALNY

PLOGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA/INSTALACJA WCIĄGNIKA UNIWERSALNEGO

1. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA

2.INSTALACJA WCIĄGNIKA UNIWERSALNEGO(por. rys. 1)

WCIĄGNIK UNIWERSALNY

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przy prawidłowej instalacji nośność wciągnika uniwersalnego wynosi
45 kg.Przeciążanie wciągnika może prowadzić do zranienia osób lub
szkód majątkowych.Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub
zranienia spowodowane przez nieprawidłową instalację lub
przeciążenie wciągnika.
Uniwersalny wciągnik jest przeznaczony do wciągania zawsze tylko
jednego przedmiotu (roweru, bagażnika dachowego, kajaku itp.)
Nie obciążaj dodatkowo wciąganego przedmiotu.
Nigdy nie podnoś przedmiotów z osobami, dziećmi lub zwierzętami
domowymi.Mogłoby to prowadzić do zranień.
Nie instaluj wciągnika uniwersalnego w pobliżu gniazdek
elektrycznych i zabudowanego wyposażenia.
Nie instaluj wciągnika w miejscach, gdzie często przebywają osoby.
Przed przystąpieniem do instalacji zapoznaj się dokładnie z jej
przebiegiem

Wybierz odpowiednie miejsce do montażu wciągnika 
uniwersalnego.Ważne jest, aby wciągnik był przymocowany do solidnego 
drewnianego nośnika sufitowego.Nośnik musi mieć profil 6 x 12 cm lub 
większy.(Patrz rysunki 1 i 2) W następnym kroku należy ocenić, czy wciągnik 
będzie posiadał wystarczającą odległość od ściany.Zmierz odległość od 
środka do obu krawędzi zawieszonego przedmiotu (jako przykład 
wykorzystano  kajak).Dolicz 12 – 14 cm wolnego miejsca od ścian 
bocznych.(Patrz rysunek 3, B+C = odległość)
Zestawy rolek i haków muszą być przymocowane przynajmniej 15 – 20 cm 
od siebie.Zestaw ten zawiera linkę o długości wystarczającej do montażu 
na odległość 3 m. Odległość okreś l w zależności od przedmiotu, który ma 
być podwieszany.W przypadku bardzo krótkich przedmiotów można 
przysunąć haki ku sobie.W celu osiągnięcia najlepszych wyników zalecamy 
mocowanie wciągnika uniwersalnego do szerszej strony płyty 6 x 12 cm.
(Rysunek 2) Płytę można przymocować do nośnika przy pomocy 
wkrętu.Do okreś lenia miejsca na przedni i tylny hak według rysunku 3 
skorzystaj z miary na obrazku 2.Do umocowania uchwytu wciągnika na 
płycie (rysunek 2) lub bezpośrednio na nośniku (rysunek 1) użyj 
dostarczonych wkrętów.
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Zestaw wciągnika i płyty można przymocować do nośnika sufitowego 
wkrętami 6 x 40 mm z płaskimi podkładkami.(Jak pokazano na rysunku 2) 
(Wkręty, podkładki i płyta nie są częścią niniejszego zestawu.)
Do montażu na nośnik sufitowy wykorzystaj miarę B + C = odległość.Mierz 
od ścian i zaznacz na nośniku.Płytę przytrzymaj we właściwej pozycji na 
nośniku (praca dla dwóch osób) i oznacz miejsca na wkręty.Dla każdego 
wkrętu wywierć otwór.Upewnij się, że wkręty znajdą się w ś rodku nośnika 
(rysunek 2).
W następnym kroku przymocuj do ściany podpórkę wciągnika.Podpórka 
musi być przykręcona do solidnego filara w ścianie.Podpórkę przykręć na 
taką wysokość, aby była wygodnie dostępna.(Ok.120 cm).

1. Drewniany nośnik
2. Karton-gips
3. Wkręt
4. Wkręty, podkładki i płyta nie są częścią zestawu
5. Wkręt z podkładką
6. Karton-gips
7. Płyta
8. Wywiercony otwór

Aby móc zacząć podnosić przedmioty, należy po przymocowaniu 
uchwytu uniwersalnego wciągnika do płyty właściwej powierzchni 
przeciągnąć przez system rolek nylonową linkę.Zacznij od 
przewleczenia linek (2) do hamulca, jak pokazano na rysunku 3 
poniżej.Kontynuuj trasami (A do C dla pierwszej linki) (A do D dla 
drugiej linki).Haki B i C powinny być zwrócone do siebie.Na koń cu linki 
wykonaj pętelkę.Dostarczoną ś rubę przeciągnij przez uchwyt, pętlę linki i 
otwór rolki.(C i D)

Odwiń  resztę linki z podpórki na ścianie.Pociągnij za linkę do ś rodka, w 
kierunku do hamulca i opuszczaj zawieszony przedmiot.Przez 
poluzowanie linki pozwolisz, aby hamulec zatrzymał dalsze opuszczanie 
obciążenia.Chcąc podnieść przedmiot, po prostu ciągnij za linkę krótkimi 
ruchami, aż do osiągnięcia potrzebnej wysokości.




